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SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING AV
UTLENDINGSLOVEN

Uttalelsen begrenser seg til å kun omfatte Utlendingsforskriften.

8- n t 'erde ledd

Kirkens bymisjon stiller seg positiv til forslaget til forskriftstekst.

-6 tred'e ledd

Kirkens bymisjon stiller seg positiv til forslaget om å i forskriftsteksten legge til "og barnet oppholder seg i

hjemlandet eller annet oppholdsland".

Vi mener videre at en i forskriftsteksten børterne "Det er en forutsetning at det anses å være en alvorlig

fare for barnets sikkerhet i hjemlandet og at det ikke er mulig for barnet å få beskyttelse der", med

følgende begrunnelse:

Kirkens bymisjon, gjennom Nadheim og derunder Lauras hus (tiltak 16 i regjeringens handlingsplan mot

menneskehandel), bistår hvert år titalls kvinner som er utsatt for menneskehandel til Norge. Flere av dem

har barn som oppholder seg i hjemlandet.

I noen tilfeller utøver den som fungerer som omsorgsperson for barnet et økonomisk press overfor

forelderen som oppholder seg i Norge. Omsorgen for barnet oppleves av personen som prisgitt andre, og

barnet blir brukt som et pressmiddel. Det er imidlertid ikke gitt at det i den situasjonen vil anses å være

alvorlig fare for barnets sikkerhet i hjemlandet.

Instruks AI-io/o6 sitt formål var å tilrettelegge for at mulige ofre for menneskehandel skulle bryte med

miljøet bak menneskehandelen, og tilrettelegge for at bakmenn skulle kunne straffeforfølges. Vår erfaring

tilsier at for den som har barn som oppholder seg i et annet land vil det å kunne forsikre seg om at

omsorgen av barna er ivaretatt være den viktigste forutsetningen for at en vurderering om å samarbeide
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med norske myndigheter skal kunne tas. For noen få personer vil det igjen forutsette at barna innvilges

oppholdstillatelse i Norge og sammenføres med forelderen.

Med vennlig hilsen
Kirkens Bymisjon Oslo

ohannes Heggland
onst. generalsekretæ
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